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तायोंग किापा या गावात मोहंमद आणि हालिम या दोघांिी घरे 
नारळीच्या बागांच्या भागात िजेारी िजेारी होती. एके काळी मोहंमद 
आणि हालिम यांिी िांगिी मतै्री होती. पि आता तयांिी मतै्री नव्हती. 
मोहंमदने एक माकड आणि हािीमने एक सायकि आिल्यापासनू 
तयांिी मतै्री त ुिी होती.



रोज सकाळी मोहंमद माकडािा एक दोरी बांधून आपल्या बरोबर घेऊन 
घरातनू िवकर बाहेर पडायिा. माकडािा िािायिा आवडत नसे, मग ते मध्येि 
थांबायिे. मग तयािा एखादे केळे, नाहीतर मठूभर िेंगदािे देऊन मोहंमद तयािा 
कसाबसा परत िािायिा िावत असे.

हालिम मात्र तयांच्याजवळून आपल्या सायकिवरून ऐ ीत जात असे.

“अरेरे! त ूककती सावकाि िाििा आहेस! त ूबागेत पोिेपयतं माझे तर 
नारळ काढूनही होतीि,” तो मोहंमदिा चिडवायिा.

मोहंमद तयािा उत्तर द्यायिा, “आणि सगळं काम तर तिुाि कराव ं
िागेि ना! अरे वेड्या, माझं हुिार माकड सगळं काम करेि!”

यावर हुिार माकड काहीि बोित नसे.

.



त ेजेव्हा बागेत पोिायिे तवे्हा हालिम केव्हाि झाडावर 
उंि िढिेिा असायिा. मग मोहंमद तयाच्या माकडािा झाडावर 
िढून नारळ काढायिा सांगायिा.

“अरे, इथून तर हालिम कोिता आणि माकड कोिते हे 
समजति नाही!” तो ओरडून म्हिायिा. पि माकड अथााति 
जास्त नारळ काढत.े”



टदवस सपंत आिा की मोहंमद सगळे नारळ तयाच्या काठीिा 
बांधिेल्या झोळीत ठेवायिा आणि तो आणि तयािे माकड सथंपिे 
घराकड ेिाि ूिागायिे. थोड्याि वेळात तयांना सायकिीच्या िाकांिा 
आवाज ऐकू यायिा आणि मोहंमद माकडािा बांधिेल्या दोरीिा एक 
झ का द्यायिा.

“आता जर खािी बसिास तर बघ! आणि हो, मागे बघ ूनकोस!”

माकड त ेकधीि ऐकत नसे.

आपल्या सायकिीिा िाविेिे नारळ घेऊन हालिम ननघािा की 
या दोघांना बाजूिा उभे राहून तयािा रस्ता मोकळा करून द्यावा 
िागे.

“तिुा तझु्या माकडाच्या पाठीवर बसनू जाता येत नाही, हे फार 
वाई  आहे रे!” हालिम जाता जाता  ोमिा मारायिा.



मोहंमदही काही कमी नव्हता. तो म्हिायिा, “टदवसभर आरामात 
झाडाखािी बसनू इतर िोक कसे काम करतात हे पाहिाऱ्या मािसािा 
नारळ खांद्यावरून नेण्यािे काहीि वा त नाही.” मग हालिम पढेु ननघनू 
गेिा की मोहंमद नारळािे ओझे आपल्या दखुऱ्या खांद्यावरून दसुऱ्या 
खांद्यावर घ्यायिा. “दषु्  कुठिा! तयाच्या सायकिीिा गजं िढू दे 
आणि ती मोडून जाऊ दे!” तो आपल्यािीि प ुप ुायिा.

माकड यावर काहीि बोिायिे नाही.

घरी आल्यावर मोहंमद माकडािा एक िांबच्या िांब दोरी 
बांधायिा आणि माकड आपल्या झाडावरच्या घरात जाऊन बसायिे. 
तयािी मिुगी फानतमा माकडािा खायिा केळी आणि पेरू आिून 
द्यायिी आणि तयािी बाकीिी मिेु तयािा नारळ सोिायिा मदत 
करायिी.

िजेारिा हालिम यावेळी आपिे काम सपंवनू आरामात 
पहुडिेिा असायिा.



एक टदवस सकाळच्या वेळी हालिम आणि माकड झाडावर 
िढिेिे असताना मोहंमदिा ववव्हळण्यािा आवाज ऐकू आिा.

“माकडा, तिुा रे काय झाि?ं” मोहंमदने वविारिे.

माकडाने काहीि उत्तर टदिे नाही.

डोळ्यावर येिारी सयूाािी ककरिे िुकवत, मोहंमदने दोरी ओढिी, 
“माकडा, खािी उतर!”

माकडाने आपिे हात झाडाभोवती घट्  धरिे आणि ते
आिखीि जोरात ववव्हळू िागिे. मग मोहंमदिा झाडावर िढून 
तयािा खािी उतरायिा मदत करावी िागिी.

माकड जलमनीवर िोळू िागिे.



“तिुा बरं वा त नाही का?” मोहंमदने वविारिे.

माकडाने आपिे डोके झाडावर आप िे. मोहंमदने तयािा धरून 
उभे केिे.

तयाच्यावर एक साविी पडिी.

“हे माकड तर आजारी टदसत,े” हालिम म्हिािा, “तयािा
िहरातल्या माकडाच्या डॉक् रकड ेन्यायिा हवे.”

मोहंमदने माकडािा उििनू घेतिे पि त ेिांगिेि जड होत.े “या 
माकडािा काही आता िािता येत नाही, आणि तयािा उििनू न्यायिे 
तर त ेफार जड आहे. आता तयािा िहरात न्यायिे तरी कसे?”



“हे एक िहािे माकड आहे. मी तिुा आणि तयािा माझ्या 
सायकिीवरून िहरात नेईन. माझा काही माकडावर राग नाही, 
राग आहे तो तयाच्या मािकावर.”

मोहंमदने थोडा वविार केिा. “माझ्यासाठी मी तझुी मदत 
कधीि घेिार नाही. पि माकडाच्या वतीने मात्र मी तझु्या 
मदतीिा स्वीकार करतो.”

मोहंमद सायकिच्या दांडीवर बसिा आणि माकड 
तयाच्या मांडीवर बसि.े हालिम जोरात पाय मारू िागिा 
आणि िवकरि त ेिहरात पोििे.



हालिम िहरातल्या रस्तयावरच्या मो ारी, बस, बिैगाड्या यांच्या 
गदीतनू वा  काढत जात होता. नागमटंदर, सिुतानािी ववहीर आणि 
फुिबाजार ओिांडून त ेमाकडाच्या डॉक् रांच्या दवाखान्यात पोििे.
“िि, मी तिुा माकडािा आत न्यायिा मदत करतो,” हालिम 
मोहंमदिा म्हिािा.

मोहंमद ओिाळून खािी पाहत होता. “माकड तझुे खूप आभारी 
आहे.”

माकडाने आपिे दात वविकिे.



डॉक् रांनी माकडाच्या कानातनू एक िेंगदािा बाहेर काढिा तवे्हा 
तयाने परत एकदा दात वविकिे.

“मिा वा त होत ेकी त ूएक िहािे माकड आहेस!” मोहंमद माकडािा 
रागाविा. “िेंगदािे खायिे असतात, कानात नसतात घािायिे.”

माकडाने आपिे डोके खाजविे आणि िेंगदािा खाऊन  ाकिा.

मोहंमद खूष झािा.

“तझुं माकड आता ठीक झाि ंहे बरंि आहे. आता आपि 
परत जाऊया,” हालिम म्हिािा.

त ेदवाखान्यातनू बाहेर आिे.

“अरे! तझुी सायकि कुठे गेिी?” मोहंमदने वविारि.े

“अरे बापरे! कोिीतरी िोरून नेिेिी टदसत!े हे सगळं 
तझु्यामळेु आणि तझु्या माकडामळेु झाि ंआहे.” हालिम म्हिािा.



मोहंमदने डोळे व ारिे. “माकडा, िि आता. त ूबरा झािा 
आहेस आणि तिुा िािताही येत ंआहे.” तयाने माकडािा हात धरिा 
आणि िािायिा सरुुवात केिी. हालिम तयांच्यामागे िाि ूिागिा.

माकडािा िािायिा मळुीि आवडत नव्हत.े थोड्याि वेळात त े
खािी बसि.े

“हा! हा!” हालिम म्हिािा.

“काय आळिी माकड आहे हे! उठ!” मोहंमद माकडावर 
ओरडिा.

माकडािा “उठ!” हा िब्द िांगिा माटहत होता. आणि
तयाच्यासाठी तया िब्दािा अथा होता “िढ”. माकडाने िगेि 
टदव्याच्या खांबावर उडी मारिी.

आजूबाजूिे िोक त ेपाहायिा जमिे.



“अरे वेड्या, खािी उतर!” मोहंमद ओरडिा आणि माकड 
खांबावरून घसरत खािी आिे.

जमिेल्या िोकांनी  ाळ्या वाजवल्या आणि माकडाकड ेपसेै 
फेकिे, तयांिा आवाज देवळातल्या घ ेंसारखा मधुर होता.

मोहंमदने आपिी हनवु ी खाजविी. या वेड्या माकडािा 
िोक पसैे काय देतात! पसैे गोळा करायिा तो खािी वाकिा 
पि माकड तयाच्यापेक्षा िपळ होत.े तयाने त ेसगळे पसैे गोळा 
केिे आणि हलिमच्या पायािी नेऊन ठेविे.



आपल्या पायानेि हािीमने त ेमोहंमदकड ेसरकविे. पि माकडाने 
परत एक उडी मारिी आणि आणि त ेपसैे परत हालिमकड ेआििे.

मोहंमद म्हिािा, “तयािे म्हििे आहे की तिू त ेघ्यावेस.”

“मी काही त ेघेिार नाही. तझु्या माकडाने त ेलमळविे आहेत.” 
हािीमने उत्तर टदिे.

“तझुी सायकि िोरीिा जाण्याने तझुे जे नकुसान झािे आहे, तयापढेु 
हे पसैे काही फार नाहीत.” मोहंमद म्हिािा.

“आपि जाता जाता याबद्दि बोियूा,” हािीमने सिुविे आणि त े
घराकड ेिाि ूिागिे.

िािायिा आवडत नसल्याने माकड परत खािी बसिे. मग मोहंमद 
आणि हािीमने एकमेकांिे हात धरून माकडासाठी एक पाळिा तयार केिा.



“खरंि, कुठिहंी काम दोघांनी लमळून केि ंतर त ेहिकं होत,ं नाही 
का?” मोहंमद हळूि म्हिािा. “हालिम, तिुा आठवत ंका, पवूी आपि खूप 
कामे दोघे लमळून करत अस.ू”

“हो त ेककती सोप ंहोत असे.” हालिम म्हिािा.

माकड आि ून पाि ून दोघांकड ेपाहू िागिे आणि तयाने आपिे 
दात वविकि.े

अखेर मोहंमद म्हिािा, “मिा वा त ंकी मी जर तझु्याबरोबर 
माकडािा घेऊन नारळ काढायिे काम केिे तर आपि दोघांऐवजी नतघे 
अस.ू मग आपल्यािा खूप नारळ ववकता येतीि. िवकरि आपल्यािा 
परत एक सायकि ववकत घेण्याइतके पसैे लमळतीि. आणि आपि 
पवूीसारखे लमत्र म्हिून मजेत राहू.”

तयांनी माकडािा खािी ठेविे आणि आनदंाने हातलमळविी केिी.

मग दोघांनीही माकडािी हस्तांदोिन केिे.



िवकरि तयांना सायकि ववकत घेता आिी आणि त े
मजेत राहू िागिे.

पि आतािी पररस्स्थती पवूीपेक्षा अचधक िांगिी 
झािी होती.

समाप्त


